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 الصفحة املوضوع م
  ٣  .المقدمة   ١

א  ٢   ٤  א
  ٥  .المصادر اإلحصائية للبيانات   ٣
  ٥  ) .عناصره األساسية ( االستبيان   ٤
  ٧ SPSSتحليل االستبيان ببرنامج   ٥
  ٨  .نموذج استبيان للدراسة  ٦
  ٨ SPSSالتجهيز الستخدام برنامج   ٧
  ٩ Variable Viewشرح شاشة   ٨
  ١٠ Variable Typesأنواع المتغيرات   ٩
  ١٢ Data Viewشرح شاشة   ١٠

א  ١١   ١٤א
  ١٥  )طرق عرض البيانات ( اإلحصاء الوصفي   ١٢
  ١٥  ) .الوسط ، الوسيط ، المنوال ( مقاييس النزعة المرآزية   ١٣
  ١٦  ) .المدى ، التباين ، االنحراف المعياري ، االلتواء ، التفرطح ( مقاييس التشتت   ١٤
  ١٦  .اختبار الطبيعية   ١٥
  ١٧  التطبيق األول  ١٦
  ٢٠  التطبيق الثاني  ١٧
  ٢٢  التطبيق الثالث  ١٨

א  ١٩   ٢٨א
  ٢٩  )وسائلة وأساليبه(اإلحصاء االستداللي   ٢٠
  ٢٩  )بيرسون ، سبيرمان ، االقتران ، التوافق (معامالت االرتباط   ٢١
  ٣٠  .معامل التحديد   ٢٢
  ٣١  )T-Test , ANOVA , Chi-Square(تبارات اخ  ٢٣
  ٣١  الفرضيات ومستوى الداللة المعنويةاختبار   ٢٤
  ٣٢  حساب معامالت االرتباط :التطبيق األول   ٢٥
  ٣٣  االنحدار الخطي البسيط  ٢٦
  ٣٣  . نموذج لعمل دراسة بحثية : التطبيق الثاني  ٢٧
  ٣٨  ضبط المقياس قبل تطبيقه :التطبيق الثالث   ٢٨
  ٤١ Chi-Squareاختبار : التطبيق الرابع   ٢٩
  ٤٣  One way Anovaاختبار تحليل التباين األحادي :  التطبيق الخامس  ٣٠
  ٤٥ LSDاختبار المقارنة  : التطبيق السادس  ٣١
  ٤٨  .الخــــــــــــــاتمة   ٣٢
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  :بعد  بسم اهللا والحمد هللا ، والصالة والسالم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن وااله ، و

على أن الحصول ال يخفى علينا بأن هناك شبه اتفاق بين الباحثين و الدارسين ـ لظواهر معينة ـ    
على البيانات ُيعد الرآيزة األساسية التي تعتمد عليها البحوث العلمية، وتجمع هذه البيانات بتطبيق 

دوات التي يمكن عد من أهم األالذي ي Questionnaire انياالستبأدوات القياس ومن هذه األدوات 
   .البحثية لتجيب عن تساؤالت بحوثهم أو اختبار الفرضيات استخدامها في جمع البيانات

  :وفي هذا الكتاب سنتناول الفصول التالية  

א االستبيان آأداة لجمع البيانات وطريقة معالجة هذه البيانات باستخدام البرنامج  :א
  . SPSSاإلحصائي 

א لتنظيم ووصف البيانات عن طريق الجداول والرسوم في اإلحصاء الوصفي  مقدمة :א
 Measures ofـ مقاييس النزعة المرآزية البيانية و Central  Tendency  مقاييس التشتت ـ

)Variance measurement (اختبار الطبيعية و)Test of Normality(  للتأآد من صحة تطبيق
 .بأمثلة تطبيقية SPSSعلى  برنامج  جميع ما سبقوتم تطبيق  .االختبارات اإلحصائية

א ،  معامل التحديد، عامالت االرتباط م(ووسائله وأساليبه اإلحصاء االستداللي تعريف  :א
 SPSSمع تطبيق جميع ما سبق على برنامج ) معاملي الصدق والثبات،  االنحدار الخطي البسيط

 .أمثلة تطبيقيةبشرح 

تم شرح مهارة استخدامه بطريقة عملية ) SPSS(لبرنامج وبعدًا عن التعمق في اإلطار النظري     
آتابة معنى  وتمإجرائية معززة باألمثلة التطبيقية مع توضيح مدلوالت النتائج اإلحصائية 

  .  المصطلحات باللغة اإلنجليزية ليسهل على القارئ استخدام البرنامج

 ولكنه SPSSهو التعمق في استخدام برنامج يس الغرض من هذا الكتاب وتجدر اإلشارة أن ل    
بيانات في تحليل المتعلق عتبر البداية في استخدام البرنامج ليساعدك في تنفيذ الجزء العملي ي

  .االستبيان 

  ،،،هذا وأسأل اهللا العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد 

  الرحمن الفرا وليد عبد                                                                                      
  هـ١٤٣٠ شعبان                                                                                             
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  الفصل األول
  

 .المصادر اإلحصائية لالستبيان  )١
 ).تعريفه ، عناصره ، أسس وضوابط إعداده ( االستبيان  )٢
 .لتحليل بيانات االستبيان SPSSآيفية استخدام برنامج  )٣
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  :الفصل األول 
  

  : املصادر اإلحصائية للبيانات )١
  

إن عملية جمع البيانات من مصادرها التاريخية أو الوثائقية آحصيلة لنشاط العديد من 
والوزارات وغيرها أو تلك المؤلفات المتوفرة في المكتبات وغيرها تضم المؤسسات والشرآات 

  :العديد من المعطيات اإلحصائية والتي يجب الرجوع إليها من قبل الباحث وهي على نوعين
 

  .البيانات التي يقوم الباحث بجمعها بنفسه وهي  ) :أصلية(مصادر أولية ) ١
أي يتم جمعها من دراسات سابقة أو آتب أو  .بيانات تم إعدادها مسبقًا وهي  :ثانوية مصادر) ٢

  .هذه الطريقة عدم معرفة طريقة تجميعها وألي غرض جمعت  عيوب منو. مجالت 
  

المواقع الميدانية مصدرًا لجمع البيانات عن طريق االستمارات أو التعداد أو أخذ عينة  تعتبر       
  :لكافة خصائص المجتمع، وهناك عدة طرق للقيام بجمع البياناتمن المجتمع اإلحصائي ممثلة 

  

  .معينة وتسجيل البيانات منها منطقةآمعرفة حرآة المرور في  : )المشاهدة(المالحظة طريقة  
بطرح أسئلة يتم اإلجابة عليها على أن تكون تلك األسئلة تتناول موضوع  :طريقة االستبيان 

  .معين آمجانية التعليم أو طبيعة السكن
المباشر بين الباحث مع المبحوثين شخصيًا للحصول على البيانات المطلوبة مع  طريقة اللقاء 

  .ضرورة شرح المطلوب للمبحوث للحصول على أفضل اإلجابات
  . عند الفئة المستهدفةتوفر الهاتف  طريقة الهاتف حال 
م طرق أخرى آالبريد اإللكتروني أو نشر المطلوب عبر شبكة اإلنترنت وطلب ستخدتاليوم و 

  .أو الفئة المستهدفة موضوع البحث اإلجابة عليه من قبل عينة من المجتمع
  

  : Questionnaire االستبيان )٢

. معينة فئةتهدف لدراسة قائمة من األسئلة هو  : االستبيان
استقصاء أو ( وهو من أآثر أدوات البحث شيوعًا، ويسمى أيضًا 

  ) . أو استطالع آراء استفتاء
  :عناصر االستبيان 

 من المؤآد انك لن تحصل على: تحديد أهداف االستبيان  )١
لم يكن هناك هدف واضح ومحدد  إذاتريد من نتائج  ما

الغرض غير  أو من عمل االستبيان، فكلما آان الهدف
المراد  .االستبيان لموارد أصحاب ذلك وإهدارواضح آلما آان ذلك مضيعة لوقت المشارآين 

يرمى أو عائم  هيترآ تحديد الهدف وال في جدًا ًايكون دقيق أن هاالستبيان يجب علي مصمم أن
 صعوبة فيوجدت  إذا هنإآر فُذ لما وتلخيصًا،  وأهدافعامه قد تفهم بعدة مقاصد  أشياء إلى

 .االستبيان أهدافتحديد  فيالوقت الكافي  تأخذنك لم أستبيان فتذآر االآتابة 
 

ة أسئلته دور آتاب اآلن يأتيمن االستبيان  الرئيسيالهدف  بعد تحديد :آتابة االستبيان  )٢
  :ومنها، هناك عدة أنماط شائعة لألسئلةحيث أن  .وفقراته

  .“ال أعرف”أو خيار “ ربما”والتي قد ترافق أحيانا خيار  : “ ال”أو  “نعم”أسئلة  •
  .  والتي تتضمن إما اختيار جواب واحد أو عدة أجوبة ممكنة : األسئلة االختيارية  •
  .التقييمية ذات المقاييس المختلفةاألسئلة   •
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  .األسئلة المجمعة  •
  .األسئلة التي تتطلب آتابة نص حر  •
   :Open‐ended واألسئلة المفتوحة closedاألسئلة المغلقة   •

آأسئلة ، هو السؤال الذي ينحصر جوابه ضمن مجال محدد من اإلجابات المتوقعة :السؤال المغلق 
  .، وأسئلة المعدل التقييمية“ال”أو “ نعم”

، األشخاص الذين سيجيبون على االستبيان على إضافة آرائهم الخاصةيشجع  : السؤال المفتوح
  .من استخدامها في جمع المعطيات النوعية الباحثهم، حيث يمكن ومشاعرهم، ومواقف

أن األسئلة المغلقة ، وهو باحث تقليدي في مجال المسح واالستبيان، Fowlerوقد اعتبر البروفيسور 
فائدة هامة وحساسة لألسئلة ذات اإلجابة من األسئلة المفتوحة، ولكنه أدرك “ معطيات أفضل”تنتج 

  :وهي نصالتي تستدعي آتابة 
  .تتيح األسئلة المفتوحة للباحثين الفرصة في الحصول على أجوبة غير متوقعة :أوًال

يرغبون بإتاحة الفرصة لهم لإلجابة ألشخاص الذين لتصف بعمق أآبر وجهات النظر الحقيقية  :ثانيًا 
  .بكلماتهم الخاصةعلى بعض األسئلة 

  .على بعض األسئلة بكلماتهم الخاصة باإلجابةإن األفراد الذين يستجيبون لالستبيانات يرغبون  :ثالثًا 
  

 :أسس وضوابط إعداد االستبيان )٣
  .تحديد محاور االستبيان الرئيسية :أوًال
وعند . آتابة األسئلة لكل محور من هذه المحاور في مجموعة منفصلة عن المحاور األخرى :ثانيُا

 :التالية ) النقاط(األسئلة يراعي الباحث األمور آتابة هذه 

  .أسئلة االستبيانات اختصار ♦ 
  .مناسبة لمستويات المبحوثينالو استخدام اللغة البسيطة أي اللغة السائدة   ♦
  .تكون صيغة السؤال قابلة للتأويل أن ال   ♦
  .المتعددةوالخيارات ، “ال”أو “ نعم”استخدام أشكال بسيطة للردود، مثل    ♦
  .في األماآن المالئمة“ ال أعرف”أو “ ربما”تضمين خيار    ♦
  .تجنب طرح األسئلة الشخصية   ♦
  .)توحي بإجابة معينة أي ال (  تجنب طرح األسئلة المرشدة نحو إجابة معينة   ♦
  .تجنب طرح األسئلة التي تتطلب إجراء حسابات ذهنية، أو التي تعتمد على ذاآرة المستجيب   ♦
  .طرح سؤال واحد فقط في الفقرة   ♦
  .تبدو فوضوية، أو غير منتظمة تجنب جعل صفحة االستبيان   ♦
  .ترك مساحة آافية لإلجابة   ♦
بحيث تثير اهتمام  تدرج األسئلة من العام إلى الخاص( طرح األسئلة وفق ترتيب منطقي معين   ♦

  .)األفراد
  .مالحظاتهم الشخصية وضع مساحة في االستبيان، آافية لكي يضع األفراد   ♦

  

جيد بحيث  في هذه الخطوة يقوم الباحث بتنسيق االستبيان وإخراجه بشكل : إخراج االستبيان )٤
 : اإلخراج وهناك عدة نقاط يتم مراعاتها في عملية. تثير اهتمام المبحوثين

  .آتابة عنوان البحث في قمة االستبيان 
  .المناسبةبطريقة تسمح لإلجابة  ترتيب األسئلة في آل صفحة 
  .أن يكون االستبيان قصيرًا قدر اإلمكان 
  .تكون تعليمات ملء االستبيان واضحة وموجزة أن 
  .على وجه واحد فقط أن يكون نوع الورق جيدًا والكتابة 
 .وتوضع لها عناوين واضحة حاوريجب تقسيم األسئلة في م 
  .يجب في نهاية االستبيان شكر المجيب على تعاونه 
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مصحوبًا بخطاب أو تمهيد يشرح الغرض من الدراسة وأهميتها  الستبيانالبًا ما يرسل اغ 
وأنها تستخدم ألغراض البحث العلمي  ـ آتابة االسم اختياري ـ المعلومات والتأآيد على سرية

 .فقط
  

إذا آان االستبيان خماسي التقدير ؛  يتم تصحيح فقراته اإليجابية  :طريقة تصحيح االستبيان  )٥
 :والسلبية بالطريقة الموضحة في الجدول التالي 

 
  غير موافق إطالقًا  غير موافق  محايد  موافق  موافق جدًا  الفقرة
  درجة واحدة  درجتان  درجات ٣  درجات ٤  درجات ٥  إيجابية
  درجات٥  درجات ٤  درجات ٣  درجتان  درجة واحدة  سلبية

 
  

إن عملية ضبط االستبيان قبل تطبيقه على الفئة  :االستبيان قبل التطبيق الفعلي  ضبط )٦
المستهدفة ُتعد عملية هامة ألنها تؤدي إلى أداة قياس علمية ُيعتمد عليها في جمع البيانات 

 :وبالتالي تعميم النتائج وعملية ضبط االستبيان تتطلب ما يلي 
 

ويقصد به إن االستبيان يقيس ما وضع لقياسه، ولمعرفة ذلك يتم : االستبيان صدق  :أوًال
ن في مناهج البحث وإعداد االستبيانات يعرض االستبيان على مجموعة من الخبراء المتمرس

وآذلك المتخصصون في موضوع البحث، وذلك إلقرار أو حذف أو تعديل أو إضافة فقرات 
  .لالستبيان

يان على  عينة استطالعية من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث تطبيق االستب :ثانيًا
والتي  لالستبيانمعامل الثبات وتكون متفقة في خواصها مع عينة البحث، وذلك لحساب 

  .من هذا الكتاب لثفي الفصل الثاسنتحدث عنها 
  

  :هي لباحث من عدة نواحيآما أن تطبيق االستبيان على العينة االستطالعية يفيد ا
 .درجة استجابة المبحوثين لالستبيان تحديد •
 .الغامضة تساعد على التعرف على األسئلة •
 .تساعد في إتاحة االختبار المبدئي للفرض •
 .المتعلقة بالتصميم والمنهجية توضح بعض المشكالت •

  
  
  
  

  : Analysis of a Questionnaire االستبيان بيانات حتليل )٣
  

بعد تصميم االستبيان واختباره وتعديله يتم تعميمه على العينة المستهدفة من الدراسة ، وبعد      
برنامج جمعه من المبحوثين يتم تحليله وهناك عدة برامج للتحليل اإلحصائي ولكننا سنستخدم 

SPSS هو اختصار لعبارة وStatistical  Package  For  the  Social  Sciences وتعني 
 حيال موضوع الدراسةصنع القرار  البرنامج ويسهل لنا ) للعلوم االجتماعية اإلحصائيةمجموعة ال(

، وفيما يلي سنحلل استبيان باستخدام  للنتائج السريع اإلحصائي هلبيانات وتحليلل تهإدارمن خالل 
  .البرنامج 
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  )هذا المثال في جميع تطبيقات الكتاببيانات سيتم استخدام (: تطبيقي  مثال     
  

برنامج ، ومن أجل ذلك تي تدعو المستفيدين لحضور بالبحث عن األسباب ال ما اهتمت إدارة        
  :محاورتم حصر بعض المتغيرات التي تدعو المستفيد حضور البرنامج ، وذلك من خالل ثالثة 

موضوع البرنامج يالمس الواقع ، البرنامج يتميز ( ويتضمن ) تقدير البرنامج (  :األول  المحور
  ).بسمعة طيبة ، البرنامج يتميز بالجودة 

رار سبق تجربة البرنامج آثيرًا ، البرنامج سهل التك( ويتضمن ) انتشار البرنامج (  :الثاني  المحور
  .)، البرنامج يتميز بالشعبية 

، إمكانية  إقبالمادة البرنامج مرغوبة وعليها ( ويتضمن ) ميم البرنامج تع(  :الثالث  المحور
  .)سهلة في البرنامج اشتراآك 

) ، أنثىذآر( وامل ديموجرافية مثل النوع ع مكون من استبيانولدراسة هذا البحث تم تصميم       
: خمسة أوزان هي  المتغيرات الكمية منثم ) ثانوي ، جامعي ، دراسات عليا ( ومستوى التعليم 

 آما آان االستبيان مصممو ، )غير موافق إطالقًاموافق ، غير موافق ، محايد ،  موافق جدًا ، (
  :يلي

  
  ........ :العمر بالسنوات                   أنثى ذآر             :النوع  

  دراسات عليا جامعي           ثانوي              :مستوى التعليم 

)يرجى وضع إشارة    :يف املكان الذي يعكس مستوى اختيارك الصحيح (

موافق   العبارة  المحور  م
غير   محايد موافق   جدًا

  موافق
غير 

موافق 
  إطالقًا

١  
  تقدير البرنامج

            موضوع البرنامج يالمس الواقع
            بسمعة طيبة البرنامج يتميز  ٢
            بالجودة البرنامج يتميز  ٣
٤  

  انتشار البرنامج
            سبق تجربة البرنامج آثيرًا

            البرنامج سهل التكرار  ٥
            البرنامج يتميز بالشعبية  ٦
            مادة البرنامج مرغوبة وعليها إقبال  تعميم البرنامج  ٧
            إمكانية اشتراآك في البرنامج سهلة  ٨

  

، ًاانياستب) ٢٠(لإلجابة عليها تم جمعها وآان عددها ان على العينة المستهدفة يوبعد توزيع االستب
   .التوصيات  اجإدروان ياالستبنتائج لتحليل   SPSSوفيما يلي سنستخدم برنامج 

  

  : SPSS الستخدام برنامج التجهيز )٤
مراجعتها على البرنامج للتأآد من  وذلك ليسهل، نحدد لكل استبانة رقم بعد جمع االستبانات : أوًال 

  .في أي وقتصحة إدخال البيانات 
آما  ًاعشر متغير اثناوفي هذه االستبانة يكون لدينا نقوم بتعريف المتغيرات على البرنامج : ثانيًا 
  : يلي

  .المسلسل وهو متغير يعبر عن رقم المستجيب  •
 .لألنثى ) ٢(للذآر والرقم ) ١(حيث سنعطي الرقم ) Nominal(النوع وهو متغير اسمي  •
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) ٢(للثانوي والرقم ) ١(حيث سنرمز بالرقم ) Ordinal(مستوى التعليم وهو متغير ترتيبي  •
 .للدراسات العليا ) ٣(للجامعي والرقم 

سنعبر )  Scale(عبارات االستبانة ستكون متغيرات آمية ، العمر بالسنوات متغير آمي •
( وتعطى األوزان التالية لدرجة اإلجابة )  ٨، م ٧، م ٦، م ٥، م ٤، م ٣، م ٢، م ١م( عنها 

مع  .) ٥=، موافق جدًا ٤=، موافق  ٣=، محايد  ٢=، غير موافق  ١=غير موافق إطالقًا
  .مالحظة أن جميع فقرات االستبيان موجبة

  

  SPSS استخدام برنامج )٥

  : Variable View العمل يف شاشة: أوالً 
آالمجاورة ونضغط عند فتح البرنامج ستظهر الشاشة 

 Variableعلى  View  رف المتغيرات آما في عُِّنلكي
  : الشكل التالي

  
  

  
وضحة أعاله وهي خاصة لتعريف المتغيرات من حيث النوع والعرض متظهر الشاشة ال       

الشاشة لتعريف متغير إلخ ، حيث آل سطر من أسطر هذه .... والعنوان والقيمة وقياس تدريجه 
  :لكل عمود وفيما يلي تعريف ، واحد

  :  Variable Name   المتغيرات أسماء  )١
المتغيرات ال  مختصر يدل على المتغير ، عند آتابة أسماء اسم تكتب أن يجب المتغير تعرف لكي      

 :بد أن تراعي التالي 
 . بفترة ينتهي أن ميكن وال حبرف يبدأ البد أن •
 .اسم املتغري  يتكرر ال وأن 64 األحرف عدد يتجاوز ال •
 .األحرف  بني الفراغ استخدام ميكن ال •
 .()األقواس  أو ،& ،$ ،# ،| ،^ ،% مثل اإلشارات أو الرموز استخدام ال تستطيع •
 ‘ ; “ ، * : ! ؟ مثل الترقيم عالمات استخدام ميكنك ال •
 : مثل   SPSS  ال تستخدم اسم من األمساء احملجوزة ألوامر برنامج  •

(ALL, NE, EQ, TO, LE, LT, BY, OR, GT, AND, NOT, GE, WITH, etc…)   
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 :Variable Typesالمتغيرات   أنواع )٢

عندما تضغط حيث يظهر عدة أنواع  SPSSيف برنامج   Variable View  ةشاش يف املتغري نوع لتعريف 
  : Numericجبوار 

  

ختتار نوع املتغري الذي تريده ،  هاومنتفتح النافذة ااورة 
  : وإليك تعريف سريع هلذه األنواع

والبيانات ) : Numeric(الرقمي المتغير  )١
تكون قيمها أرقام، والمتغير هنا يقبل 

 Scientificاألرقام بصيغ معينة مثل 
Notation  المتغيرات : وغيرها نوعين
مثل العمر   Continuousالمتصلة 

مثل  Categoricalالمتغيرات النوعية . إلخ .... والطول والوزن والراتب ودرجة طالب 
 .... .والحالة االجتماعية والمؤهل العلمي ) الجنس ( متغير النوع 

يتكون المتغير من أرقام يفصل آل ثالث خانات بفاصلة وتستعمل   Commaمتغير الفاصلة  )٢
 .النقطة للكسر العشري 

يتكون المتغير من أرقام يفصل آل ثالث خانات بنقطة وتستعمل الفاصلة  Dotمتغير النقطة  )٣
 .للكسر العشري

 Scientific Notationمتغير علمي  )٤ يتكون المتغير من أرقام تكتب مع العالمات    
بعد الرقم ثم األس  E,Dباستخدام أحد الحرفين مثل الضرب في مضاعفات العشرة  الرياضية

 .X 105 3.5وهي تساوي رياضيًا  3.5E5:مثال 
 .  يتكون المتغير من أرقام تكتب بطريقة خاصة مثل التاريخ والوقت  Dateمتغير تاريخ   )٥
 .  ة الدوالريستعمل لإلعالن عن العملة األمريكي Dollarمتغير عالمة الدوالر    )٦
 . يستعمل للعمالت المختلفة  Custom Currencyمتغير عملة  )٧
وهي من المتغيرات التي تكون بياناتها على شكل أحرف أو آلمات :   Stringمتغير حرفي   )٨

 : أو أرقام وهي نوعين 
 . وال تدخل في العمليات الحسابيةمتغيرات حرفية وتكون غير مصنفة مثل اسم الموظف  •
أيضًا ال تدخل في العمليات ) ذآر ـ أنثى ( متغيرات حرفية وتكون البيانات مصنفة مثل النوع  •

 .الحسابية 
  
  .البيانات  إلدخالالتي تحتاجها  أحرف اسم المتغيروهو عدد  : Width عرض البيانات) ٣

وهو عدد الخانات العشرية التي ستستخدم في عملية  : Decimalعدد المنازل العشرية ) ٤
  .إدخال البيانات

  . يكتب وصف للمتغير وهو مفيد في حال تشابه اسم المتغير  : Label وصف المتغير) ٥
تستخدم لتعريف متغيرات نوعية رقمية أو حرفية مثل متغير  : Values) الكود ( القيمة ) ٦

  ..... .المستوى الدراسي النوع أو الحالة االجتماعية أو 
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 Dataيحدد عرض العمود الذي يوجد فيه المتغير في شاشة  :Columnعرض العمود ) ٧

View .  
عند إدخال البيانات هناك بيانات تكون غير موجودة فتصنف  : Missingالمقدار المفقود) ٨

  . ببيانات مفقودة 
في العمود الذي يوجد فيه ) يمين ، وسط ، يسار ( وهي محاذاة البيانات  :Alignالمحاذاة ) ٩

  . Data Viewالمتغير في شاشة 
ترتيبي ،  Ordinalآمي  ،  Scale( لتحديد نوع البيانات  :Measureتدريج المقياس ) ١٠

Nominal  اسمي.(  
  

في نبدأ في تسجيل المتغيرات لتعريفها 
 Typeثم  Nameالبرنامج من عمود 

 Valuesبالترتيب حتى نصل إلى العمود 
في الصورة  نضغط بالفأرة آما هو موضح 

  . مجاورةال

) النوع (  فتظهر نافذة لتعريف المتغير   
، ثم  Valueفي خانة ) ١(رقم  يكتبحيث 
ضغط الثم  Labelفي خانة " ذآر " آلمة 
 وبنفس الطريقة لتعريف األنثى Addعلى 

   ) مجاورةالصورة ال أنظر(

إلغالق مربع الحوار ، حتى  OKثم     
د تدريج يحدلت Measureنصل إلى 

حدد نوع ُيالمقياس وفي هذا المتغير 
)Nominal ().أنظر الصورة المجاورة(  

  

أما المتغير الثالث في مثالنا هذا وهو مستوى     
بنفس الطريقة التي سجل التعليم ويتم تسجيله 

  .الصورة المجاورةآما هو موضح في  فيها النوع
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  :تصبح بهذا الشكل نتهي وتسجل جميع المتغيرات المتبقية حتى تيتم و

  

بتعريف جميع   Variable Viewوبذلك تم االنتهاء من شاشة  
لتفريغ جميع البيانات  Data Viewنفتح شاشة  ، ثمالمتغيرات 

التي في االستبانات بحيث أن آل عمود لمتغير وآل صف الستبانة 
  .آاملة 

  :  Data View  العمل يف شاشة: ثانيًا 

نبدأ بتسجيل بيانات أول استبانة في أول صف آما هو ) ١(عند فتح شاشة  وعند السجل رقم 
  :موضح في الصورة التالية 

  

غيرات اتبع تولو أردت أن تظهر المتغيرات بمسمياتها الوصفية التي سجلت في بيانات الم
  :الصورة التالية الخطوات الموضحة في 
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  :استبانة يصبح الشكل آما يلي ) ٢٠(بعد تعبئة 

  

نستطيع أن نجري العلميات اإلحصائية التي  نحفظ البيانات ثم واآلن بعد تعبئة جميع االستبانات
  .إلخ ..... والتوصيات نريدها الستخراج ملخص الدراسة ونتائج اختبار الفروض 
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  الفصل الثاني

  .في اإلحصاء الوصفي SPSSاستخدام برنامج   •
 ) .الجداول ، و الرسوم البيانية ( طرق عرض البيانات  •
 Measuresـ مقاييس النزعة المرآزية  • of  Central  Tendency  ـ وهي

 Average(المتوسط الحسابي  or Mean  ( والوسيط )Median(  والمنوال
)Mode (. 
المدى المطلق أو : ممثلة في)  Variance measurement( مقاييس التشتت  •

 Standard(واالنحراف المعياري ) The Variance( ، والتباين)Range(المدى
Deviation ( وااللتواء ،)Skewness ( والتفرطح)Kurtosis.( 

 ).Test of Normality(اختبار الطبيعية  •

 .أمثلة تطبيقية •
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  يف عمليات العرض والتحليل اإلحصائي  SPSSاستخدام برنامج 
ي أليف علم اإلحصاء حيث ميكن  إن عمليات العرض والتحليل اإلحصائي ال حتتاج هود كبري أو معلومات أكثر   

وإدخاهلا يف الربنامج فبعد مجع البيانات  .مستخدم مهما كانت خلفيته اإلحصائية استدعاء األوامر وتنفيذها بسهولة 
 فرعايتم ذلك باستخدام  بطريقة جتعلها مفهومة أكثر للمستخدم ،وحتليلها ك إىل تنظيم البيانات ووصفها ننتقل بعد ذل
 .ومها ضروريان الختاذ القرار )االستداليل  اإلحصاء و الوصفياإلحصاء  ( احلديث علم اإلحصاء

  .ـ لتنظيم ووصف البيانات اإلحصاء الوصفيـ األول من علم اإلحصاء  يتم استخدام الفرع وفيما يلي 

  

  : )Descriptive Statistics(اإلحصاء الوصفي : أوالً 
تنظيم وتلخيص املعلومات  حيث يتم. هو علم استنباط احلقائق من األرقام بطريقة علمية :  اإلحصاء الوصفي   

  :لتسهيل فهمها ودراستها ، ويتم عرض البيانات بالطرق التالية 

إحصائية خيتلف  لويتم يف هذه الطريقة وضع البيانات يف جداو) : Tabulation( جدولة البيانات )١
 ) .وصفية أو كمية متقطعة أو مستمرة ( شكلها حسب نوع البيانات 

وهو التعبري عن البيانات برسوم ) : Graphical Representation( متثيل البيانات بيانياً  )٢
 :بيانية تتالئم مع طبيعتها ، مثل 

تستخدم يف حالة البيانات اليت هلا وحدة  :)Pie Chart(والرسوم الدائرية ) Bar Chart(البيانية األعمد  •
 ) .أقل من عشر تقسيمات(مات املتغري ليست كبرية يقياس امسية أو ترتيبية ، بشرط أن تكون تقس

املنحىن التكراري و) Polygram(املضلع التكراري و) Histogram(املدرج التكراري  •
)Frequency Curve(:  تستخدم يف حالة البيانات املستمرة ) املوضوعة ) وحدة قياسها فترة أو نسبة

، ويستخدم املدرج التكراري أيضاً يف حالة البيانات الكمية ) التكويد(يف اجلداول التكرارية بعد الترميز 
 .املتقطعة 

 .على الوسيط والربيعيني ويستخد للبيانات املستمرة اليت تعتمد ) : Box Plot(صندوق رسم ال •
 ).متقطعة أو مستمرة(يستخدم لتمثيل البيانات الكمية ) : Stem and Leaf(رسم الساق واألوراق  •

 :توجد عدة مقاييس إحصائية منها ) : Statisticals Measures( حساب املقاييس اإلحصائية )٣

ويعرف مقياس  : Measures of Central Tendencyيس الرتعة املركزية ايمق  ) أ

وتوجد عدة مقاييس للرتعة املركزية . الذي تتمركز حوله البيانات  العددالرتعة املركزية للبيانات بأنه 
 : وهي

ويصلح للبيانات الكمية فقط وهو وحيد ويتأثر بالقيم :  ) Average or Mean( المتوسط الحسابي  
  .الشاذة

وهو  التنازيل أوالتصاعدي منتصف البيانات بعد الترتيبوهو القيمة اليت تقع يف :  )Median( والوسيط  
  .وحيد وال يتأثر بالقيم الشاذة 
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

 :يظهر مربع الحوار التالي  )٢

  
وذلك من خالل الضغط بالفأرة على ) Variable(لخانة المتغيرات ) العمر(ننقل المتغير  )٣

أو من خالل الضغط مرتين (  في الصورة) ١(رقم  المتغير ومن ثم الضغط على السهم
  ) ) .العمر(بالفأرة على المتغير 

 Statisticsبالضغط على زر  )٤
في الصورة ) ٢(عند الرقم 

آما يظهر المربع الحواري 
ونختار  في الصورة المجاورة

مقاييس النزعة منه حساب 
 Centralة ـــــــــــزيـــالمرآ

Tendency اييس ـــــــــومق
 Dispersionتت ـــــــــالتش

  . Quartileوالربعيات 
 Continueبالضغط على  )٥

نعود للمربع الحواري 
في ) ٣(المشار إليها بالرقم  Chartsنضغط على ثم السابق  Frequenciesالخاص باألمر 

إلننا  Histogramالصورة السابقة تظهر شاشة جديدة لتحديد الرسم البياني ومنها نختار 
ات ــــانـــــدم بيـــنستخ
رة ثم نلحقه ـــــــمستم
 Withار ــــــــــــــاختي

Normal  Curve 
ع ـــح التوزيـــــلتوضي
ا في ـــــعي آمــــــالطبي
 ورةــــــــــــــــالص
 .مجاورةال

 :فتظهر النتائج التالية OKثم  Continueثم نضغط على  )٦
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

 

Statistics 
 

  العمر
N Valid 20
  Missing 0

Mean 35.5500
Std. Error of Mean 2.36474

Median 34.5000
Mode 40.00

Std. Deviation 10.57542
Variance 111.839

Skewness .754
Std. Error of Skewness .512

Kurtosis -.220
Std. Error of Kurtosis .992

Range 36.00
Minimum 22.00

Maximum 58.00
Sum711.00

Percentiles 25 26.2500
  50 34.5000
  75 40.0000

  

  :حساب مقاييس النزعة المرآزية والتشتت ألعمار الذآور واإلناث آٍل على حدة : ثانيًا 

 Descriptiveاختر القائمة الفرعية لإلحصاءات الوصفية  Analyzeمن قائمة التحليل   )١
Statistics   استكشف ثم اختر أمرExplore  آما في الشكل التالي:   

  

يفتح مربع الحوار آما في الشكل  )٢
المجاور فننقل متغير العمر إلى 

ابعة ــــيرات التــــــــــة المتغـــانــخ
Dependent List وننقل متغير ،

.  Factor Listانة   ـوع إلى خــالن
ومن ثم نضع عالمة على خانة    

Statistics  آما مشار إليها بالرقم
هار ـــــــــورة إلظــــفي الص) ٣(

 :التالية إلظهار النتائج  OKاإلحصاءات فقط دون إظهار الرسومات ثم نضغط على 
   

ل
60.0050.0040.0030.0020.00
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1

0

Histogram

 Mean =35.55
Std. Dev. =10.

 575
N =20

فلو أسقطنا عمودًا من قمة المنحنى نجد أن المنحنى غير متماثل 
وملتويًا ناحية اليمين ، وبذلك فإن البيانات ال تتوزع توزيعًا 

.طبيعيًا 
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

Descriptives 
 

 Statistic Std. Error   النوع  
 Mean 39.9091 3.56869 ذكر العمر
    95% Confidence 

Interval for Mean 
Lower Bound 31.9576   

      Upper Bound 
47.8606   

    5% Trimmed Mean 39.8990   
    Median 40.0000   
    Variance 140.091   
    Std. Deviation 11.83600   
    Minimum22.00   
    Maximum 58.00   
    Range 36.00   
    Interquartile Range 20.00   
    Skewness .066 .661 
    Kurtosis -.956 1.279 
 Mean 30.2222 1.89867 أنثى  
    95% Confidence 

Interval for Mean 
Lower Bound 25.8439   

      Upper Bound 
34.6006   

    5% Trimmed Mean 30.0247   
    Median 28.0000   
    Variance 32.444   
    Std. Deviation 5.69600   
    Minimum 24.00   
    Maximum 40.00   
    Range 16.00   
    Interquartile Range 10.00   
    Skewness .550 .717 
    Kurtosis -1.101 1.400 

 

  

ديموجرافية على صورة إخراج المتغيرات ال SPSSمن مميزات برنامج  : التطبيق الثاني
 لمتغير النوع) Pie Chart(، فمن خالل المثال السابق استخدم الرسوم الدائرية رسوم بيانية

  .لمتغير مستوى التعليم) Bars Chart(، واألعمدة البيانية )ذآر ، أنثى(

   :الحل 

   Chart Builderاختر القائمة الفرعية لإلحصاءات الوصفية  Graphsمن قائمة التحليل   )١
 :آما في الشكل التالي 
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

  
 :يظهر الرسم البياني OKموضح في الصورة ثم هو نختار آما يظهر مربع الحوار التالي  )٢

  

  
لرسم األعمدة البيانية التي تمثل مستوى التعليم نتبع الخطوة األولى من قائمة التحليل   )٣

Graphs  اختار القائمة الفرعية لإلحصاءات الوصفيةChart Builder    ثم يظهر مربع
  :الحوار آما هو موضح في الصورة التالية 

  
  .ميكنك تغري تنسيق الرسم البياين بالضغط على الرسم البياين مرتني باملاوس تفتح نافذة التنسيق*
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

المرجح إلجابات األسئلة بغرض معرفة آراء لو ُطِلب منك حساب المتوسط  : التطبيق الثالث
  فماذا تفعل ؟. لالستبيان السابق واتجاهات المستجيبين 

  :خطوات العمل 

نحسب متوسط آل محور من المحاور الثالثة التي في الدراسة ، ويتم ذلك  :الخطوة األولى 
 t1( وتسمى  Variable Viewمتغيرات في شاشة  ثالثةبإضافة  ,  t2  ,t3  ( انظر الصورة
  :التالية 

  

للمحاور الثالثة  Meanالحتساب المتوسطات الحسابية  Data Viewإلى شاشة  النتقالثم ا
)t1  ,  t2  ,t3  () ٣فمثًال المحور األول يتكون من .. حيث المحور يتكون من عدة عبارات 

) بينما المحور الثالث يتكون من عبارتين فقط، عبارات أيضًا ٣المحور الثاني من عبارات و
 وهكذا لباقي المحاور، ٣قسم على العبارات الثالثة وُتجمع ُت  t1ولحساب متوسط المحور األول 

  :ويمكنك حساب ذلك من البرنامج بالطريقة التالية 

 Compute Variableمن القائمة الرئيسية فتظهر قائمة منسدلة اختر  Transformاختر 
  :ستفتح نافذة آما في الشكل التالي 
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

آما مشار إليه  Statisticalآما في الصورة أعاله ثم اختر ) ١(في الرقم   t3اآتب اسم المتغير 
ثم تختار العبارات الخاصة ) ٣(المشار إليه بالرقم  Mean، ثم المتوسط الحسابي ) ٢(بالرقم 

 t1 , t2وهكذا لكل من  t3فتظهر النتيجة في العمود  OKثم )  ٨، م ٧م( بالمحور الثالث وهي 
  .لمتوسط الحسابي للمحاور الثالثة وبذلك تم احتساب ا

إنشاء الجداول التكرارية بإتباع  :الخطوة الثانية 
  : الخطوات التالية 

 Descriptiveمن القائمة الرئيسية ثم  Analyzeاختر 
Statistics    ثمFrequencies لمجاورآما في الشكل ا.  

  

التالية الختيار المتغيرات الثمانية إلجراء نافذة ال ستظهر
نحصل على   OKثم الضغط على العمليات اإلحصائية 

حيث توضح هذه الجداول  .الجداول التكرارية المطلوبة 
آل عبارة من االستبيان وبالتالي   Frequencyتكرار 

  .هي التي نعتمدها النتيجة األآثر تكرارًا 

 
Frequency Table 

 الواقع يالمس البرنامج موضوع 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid3.00 3 15.0 15.0 15.0 

4.00 8 40.0 40.0 55.0 
5.00 9 45.0 45.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   

  
  طيبة بسمعة البرنامج يتميز

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 3.00 5 25.0 25.0 25.0 

4.00 4 20.0 20.0 45.0 
5.00 11 55.0 55.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   

 
 بالجودة البرنامج يتميز 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid2.00 2 10.0 10.0 10.0 

3.00 3 15.0 15.0 25.0 
4.00 7 35.0 35.0 60.0 
5.00 8 40.0 40.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   

 
 كثيراً البرنامج تجربة سبق 
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 1 5.0 5.0 5.0 

2.00 1 5.0 5.0 10.0 
3.00 2 10.0 10.0 20.0 
4.00 9 45.0 45.0 65.0 
5.00 7 35.0 35.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   

 
  

 التكرار سهل البرنامج 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 3.00 4 20.0 20.0 20.0 

4.00 3 15.0 15.0 35.0 
5.00 13 65.0 65.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   

 
 

  بالشعبية يتميز البرنامج 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid2.00 1 5.0 5.0 5.0 

3.00 3 15.0 15.0 20.0 
4.00 5 25.0 25.0 45.0 
5.00 11 55.0 55.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   

 
 إقبال وعليها مرغوبة البرنامج مادة 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid2.00 1 5.0 5.0 5.0 

3.00 2 10.0 10.0 15.0 
4.00 7 35.0 35.0 50.0 
5.00 10 50.0 50.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   

 
 سهلة البرنامج في اشتراكك إمكانية 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid1.00 2 10.0 10.0 10.0 

2.00 4 20.0 20.0 30.0 
3.00 1 5.0 5.0 35.0 
4.00 9 45.0 45.0 80.0 
5.00 4 20.0 20.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   
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نحسب المتوسطات للعبارات الثمانية ومعها إجماليات المحاور الثالث بالطريقة  :الخطوة الثالثة 
من القائمة  Analyzeاختر  :التالية 

 Descriptiveالرئيسية ثم 
Statistics    ثمDescriptives 

فتفتح النافذة آما في الصورة 
  . المجاورة

 Optionوعند الضغط على       
تظهر النافذة التالية الختيار 

  Meanالمتوسط الحسابي 
 Standardالمعياري  واالنحراف

Deviation  ثم الضغط على
Continue  آما في الصورة التالية:  

  

  :تظهر النتيجة التالية  OKوبعد الضغط على 
Descriptive Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
 73270. 4.3000 20 الواقع يالمس البرنامج موضوع
 86450. 4.3000 20 طيبة بسمعة البرنامج يتميز
 99868. 4.0500 20 بالجودة البرنامج يتميز
 1.07606 4.0000 20 كثيراً البرنامج تجربة سبق

 82558. 4.4500 20 التكرار سهل البرنامج
 92338. 4.3000 20 بالشعبية يتميز البرنامج

 86450. 4.3000 20 إقبال وعليها مرغوبة البرنامج مادة
 1.31689 3.4500 20 سهلة البرنامج في اشتراكك إمكانية
 75915. 4.2167 20 البرنامج تقدير
 84379. 4.2500 20 البرنامج انتشار
 91587. 3.8750 20 البرنامج تعميم

Valid N (listwise)20     
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من نتائج الخطوة الثانية والخطوة الثالثة نستطيع استخالص النتيجة من الجداول  :الخطوة الرابعة 
  : التي ظهرت لكل محور على حدة 

  عبارات المحور األول
س  ) البرنامجتقدير (

قيا
الم

  

غير 
موافق 
  إطالقًا

غير 
موافق   موافق  محايد  موافق

االنحراف   المتوسط  بشدة
  النتيجة  المعياري

موافق   ٠.٧٣  ٤.٣  ٩  ٨  ٣  ٠  ٠ تكرار  موضوع البرنامج يالمس الواقع
  ٤٥  ٤٠  ١٥  ٠  ٠  نسبة  بشدة

موافق   ٠.٨٦  ٤.٣  ١١  ٤  ٥  ٠  ٠ تكرار  يتميز البرنامج بسمعة طيبة
  ٥٥  ٢٠  ٢٥  ٠  ٠  نسبة  بشدة

  ٤٠  ٣٥  ١٥  ١٠  ٠  نسبة  موافق  ٠.٩٩  ٤.٠٥  ٨  ٧  ٣  ٢  ٠ تكرار  يتميز البرنامج بالجودة

موافق   ٠.٧٥  ٤.٢  ٢٨  ١٩  ١١  ١٢  ٠ تكرار  نتيجة المحور األول
  ٤٦.٦  ٣١.٦ ١٨.٣  ١٠  ٠  نسبة  بشدة

أي  ٤.٢ جد أنه حصل علىن)  برنامجتقدير ال( بعد دراسة الجدول السابق لنتائج المحور األول 
  :آاآلتي .  Likart Scale موافق بشدة حسب مقياس ليكارت الخماسي

موافق بشدة ، (بما أن المتغير الذي يعبر عن الخيارات  :اخلماسي مقياس ليكارت توضيح
مقياس ترتيبي ، واألرقام التي تدخل في البرنامج ) موافق ، محايد ، غير موافق ، غير موافق إطالقًا

ثم .........) ٣= ، محايد  ٤= ، موافق   ٥= موافق بشدة (وهي  Weightsتعبر عن األوزان 
ويتم ذلك بحساب طول الفترة أوًال وهي في ) المتوسط المرجح(نحسب بعد ذلك المتوسط الحسابي 
مسافة  ٢إلى  ١من ( تمثل عدد المسافات ٤حيث .  ٥على  ٤مثالنا هذا عبارة عن حاصل قسمة 

 ٥، )مسافة رابعة ٥إلى  ٤مسافة ثالثة ، ومن  ٤إلى  ٣مسافة ثانية ، ومن  ٣إلى  ٢أولى ، ومن 
ويصبح التوزيع  0.80ينتج طول الفترة ويساوي  ٥على  ٤وعند قسمة . تمثل عدد االختيارات
  :حسب الجدول التالي
  المستوى  المتوسط المرجح

  غير موافق إطالقًا  ١.٧٩إلى  ١من 
  غير موافق  ٢.٥٩إلى  ١.٨٠من 
  محايد  ٣.٣٩إلى  ٢.٦٠من 
  موافق  ٤.١٩إلى  ٣.٤٠من 
  موافق بشدة  ٥إلى  ٤.٢٠من 

   

  الثانيعبارات المحور 
س  ) انتشار البرنامج(

قيا
الم

  

غير 
موافق 
  إطالقًا

غير 
موافق   موافق  محايد  موافق

االنحراف   المتوسط  بشدة
  النتيجة  المعياري

  ٣٥  ٤٥  ١٠  ٥  ٥  نسبة  موافق   ١.٠٧  ٤  ٧  ٩  ٢  ١  ١ تكرار  سبق تجربة البرنامج آثيرًا

موافق   ٠.٨٢  ٤.٤٥  ١٣  ٣  ٤  ٠  ٠ تكرار  البرنامج سهل التكرار
  ٦٥  ١٥  ٢٠  ٠  ٠  نسبة  بشدة

 موافق  ٠.٩٢  ٤.٣  ١١  ٥  ٣  ١  ٠ تكرار  البرنامج يتميز بالشعبية
  ٥٥  ٢٥  ١٥  ٥  ٠  نسبة  بشدة

موافق   ٠.٨٤ ٤.٢٥  ٣١  ١٧  ٩  ٢  ١ تكرار  الثانينتيجة المحور 
  ٥١.٦  ٢٨.٣  ١٥  ٣.٣  ١.٦  نسبة  بشدة

أي  ٢٥.٤ نجد أنه حصل على)  برنامجانتشار ال( بعد دراسة الجدول السابق لنتائج المحور الثاني 
  . موافق بشدة حسب مقياس ليكارت الخماسي
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  الثالثعبارات المحور 
س  ) تعميم البرنامج(

قيا
الم

  

غير 
موافق 
  إطالقًا

غير 
موافق   موافق  محايد  موافق

االنحراف   المتوسط  بشدة
  النتيجة  المعياري

مادة البرنامج مرغوبة وعليها 
  إقبال

موافق   ٠.٨٦  ٤.٣  ١٠  ٧  ٢  ١  ٠ تكرار
  ٥٠  ٣٥  ١٠  ٥  ٠  نسبة  بشدة

إمكانية اشتراآك في البرنامج 
  سهلة

  ٢٠  ٤٥  ٥  ٢٠  ١٠  نسبة  موافق   ١.٣  ٣.٤٥  ٤  ٩  ١  ٤  ٢ تكرار

  نتيجة المحور الثالث
  ٣٥  ٤٠  ٧.٥  ١٢.٥  ٥  نسبة  موافق  ٠.٩٢ ٣.٨٧  ١٤  ١٦  ٣  ٥  ٢ تكرار

أي موافق  ٣.٨٧ نجد أنه حصل على) تعميم البرنامج ( بعد دراسة الجدول السابق لنتائج المحور الثالث 
  . حسب مقياس ليكارت الخماسي

بعد التحليل للمحاور الثالثة وجدنا بأنه يمكن التوصية بإعادة البرنامج مرات عديدة : الخالصة 
  .لالستفادة منه خرى األمكاتب ال على أيضًا ويمكن تعميمه
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  الفصل الثالث

  .)تعريفه ، وسائله ، أساليبه( اإلحصاء االستداللي  •
 ).بيرسون ، سبيرمان ، االقتران ، التوافق(معامالت االرتباط  •
 .معامل التحديد •
 ).T‐Test , ANOVA , Chi Square(اختبارات  •

 ).الصفرية والبديلة ( اختبارالفرضيات  •
 ).Significance Level(مستوى الداللة  •

 .أمثلة تطبيقية •
 .االنحدار الخطي البسيط •
 .مثال تطبيقي •
 .ضبط المقياس قبل تطبيقه •
 .معاملي الصدق والثبات •
 .أمثلة تطبيقية •
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  : (Inferential Statistics)  اإلحصاء االستداليل: ثانيًا 
     

اتمع معتمدة  من هذا) اإلحصائية(خصائص اتمع من خالل عينة عشوائية جمموعة الطرق للتعرف على  هو      
 االستداليل يتعامل مع التعميم والتقدير و التنبوء إال أنه يتسم يف بعض احلاالت بعدم اإلحصاء، طرق إحصائية حمددة

فكرة عن اخلطأ احملتمل وقوعه  التأكد مما يدعونا ملعاجلة القياس يف هذه األحوال حتت باب علم االحتماالت مما يعطي
  .العشوائية حمل الدراسة من الباحث حال التعميم على اتمع املسحوب منه العينة

  .اختبار الفروضوالتقدير ،  : اإلحصاء االستداليل ائلوس
الحقاً وسنذكر ذلك  فالتقدير قيمة مثل قيمة املتوسط احلسايب يف حني اختبار الفروض يعين القبول أو الرفض 

  .يف األمثلة بالتفصيل

  : أساليب اإلحصاء االستداليل 
  
وتسمى رياضيًا ) Regressionواالنحدار  Correlationاالرتباط (  مثل: العالقات اإلحصائية )١

معامل االرتباط ومعامل االنحدار وتستخدم في الدراسات التي يكون ألفرادها متغيران يتغيران 
مثل . الدراسة تحديد نوع العالقة التي تربط هذين المتغيرينمعًا في وقت واحد ، ويكون هدف 

 .همودرجاتالطالب ، والعالقة بين أعمار همدراسة العالقة بين أوزان الطالب وأطوال
  

  : معامالت االرتباط  نبذة عن
يستخدم لقياس التغير الذي يطرأ على ) :  Pearson( معامل االرتباط الخطي لبيرسون   - أ 

عندما تتغير قيم المتغير المستقل  yويرمز له ) dependent(المتغير التابع 
)Independent (ويرمز له x  أو العكس ، ويستخدم هذا المقياس في حالة العينات الكبيرة

 :والبيانات الكمية ، وله الخصائص التالية 
 .عندما تكون الظاهرتان مستقلتان متاماً  اًقيمته تساوي صفر •
الرتباط طردياً ، ويكون االرتباط قوياً عند اقتراب قيمته من الواحد الصحيح ، قيمته موجبة عندما يكون ا •

 .وضعيفاً عندما يقترب مقداره من الصفر 
ويضعف عندما يكون ) ١- (قيمته سالبة عندما يكون االرتباط عكسياً ، ويكون االرتباط قوياً عند اقترابه من  •

 .املقدار السالب قريباً من الصفر 
يقيس مقدار قوة االرتباط بين متغيرين ) : Spearman( الرتب لسبيرمان  معامل ارتباط  - ب 

مثل تقديرات . على صورة بيانات وصفية وعينات صغيرة يمكن وضعها في صورة ترتيبية 
،  ٣، وجيد  ٤، وجيد جدًا  ٥فمثال الممتاز نرمز له بدرجة . الطالب في مادتين مختلفتين 

 ..... .وهكذا 
يستخدم معامل االقتران لقياس العالقة : Coefficient of Associationمعامل االقتران   - ج 

لون .. مثل الحالة االجتماعية . فقط) أو صفتين(بين ظاهرتين تنقسم آل منهما إلى قسمين 
فقط ،  2×2وتكون البيانات موضوعة في جدول مزدوج يتكون من أربع خاليا  ... البشرة 

آلما دل ) سواء بالموجب أو السالب(ن الواحد الصحيح وآلما اقتربت قيمة معامل االقتران م
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ذلك على وجود عالقة قوية بين الظاهرتين، وبالعكس آلما اقتربت قيمته من الصفر آلما دل 
 .ذلك على ضعف العالقة بين الظاهرتين

  الظاهرة الثانية                     
   الظاهرة األولى

  )٢(الخاصية  )١(الخاصية 

 A B  )١(الخاصية 
 C D  )٢(الخاصية 

  A,B,C,D، حيث تمثل الحروف،  2×2نالحظ أن الجدول أعاله يتكون من أربع خاليا  
  .تكرارات هذه الخاليا 

=معامل االقتران  
+
−

=
BCAD
BCADCoeffAss.  

  

 Contingencyمعامل التوافق   -د  Coefficient : يقيس مقدار قوة االرتباط بين ظاهرتين
، أمي( القة بين المستوى التعليمي مثال دراسة ع. أآثر من صفتين بحيث تكون لكل ظاهرة 

وبذلك يكون الجدول ) عالي ، متوسط ، متدني( ومستوى الدخل ..... ) ابتدائي ، متوسط 
أآثر من أربع خاليا ، مع مالحظة أن معامل التوافق ال يمكن أن يكون بالسالب وبالتالي الحد 

 .األدنى له يكون صفرًا 

  :  وات حساب معامل التوافقخط     
  تربيع التكرارات املوجودة بكل خلية من خاليا اجلدول  •
 . العمود الذي به اخللية قسمة مربع التكرار بكل خلية على حاصل ضرب جمموع الصف يف جمموع  •

 . Cلكل اخلاليا ونرمز للمجموع بالرمز السابقة نكرر اخلطوة  •

 : حساب معامل التوافق والذي يأخذ الشكل التايل  •

=  معامل التوافق            
−

=
C

CCoeffCont 1..  

هي جمموع خوارج قسمة  Cحيث  Cعلى    C‐ 1أي أن معامل التوافق هو اجلذر التربيعي خلارج قسمة   •
 . ةمربعات التكرارات بكل خلية على جمموع الصف يف جمموع العمود الذي به كل خلي

 : ١الخط البياني التالي يوضح قوة االرتباط من صفر إلى  :مقياس معامل االرتباط  •
 

  
  . يعني آم يفسر متغير من متغير آخر  :معامل التحديد  •
  ) .متغير آخر ( من المدخنين  ٠.٠٢يؤدي إلى زيادة ) متغير ( الزيادة في الدخل : مثال 

  : حساب معامل التحديد رياضيًا 
 مربع معامل االرتباط =معامل التحديد 
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  :يستخدم في ثالث حاالت مختلفة تتضح في التالي:  T‐Testاختبار  )٢
تم  "  T" هذه الحالة تعد من الحاالت الخاصة جدًا الختبار  One‐Sample T‐test: أوًال  وفيها ي

   .بمتوسط مجتمع معروف) عينة واحدة(مقارنة متوسط عينة ما 
وهي أآثر الحاالت استخدامًا والتي فيها يتم المقارنة  Independent‐Samples T‐test: ثانيًا 

ار أو في    (بين متوسطين مجموعتين مختلفتين  الذآور واإلناث في الذآاء مثًال أو في االبتك
ذآور         ) الوزن أو في التحصيل  دى ال وة تحمل الضغوط ل دخل لشرآتين أو ق أو متوسطي ال

ا عن  اث أو الرض ن الضروري   واإلن م م ال المصانع المه ن عم وعتين م دى مجم ل ل العم
ك     إن ذل مراعاة وجود مجموعتين مختلفتين أما إذا آان هناك متوسطين لنفس المجموعة ف

  .يعني استخدام الحالة الثالثة
وهنا يكون لدينا مجموعة واحدة تم قياس المتغير لديها  Paired‐Samples T‐test: ثالثًا 

   .فرد قيم متناظرة أو متزاوجة في مرتي القياسمرتين ولذلك لكل 
 .اختبار خاص بالمقياس االسمي : Chi – squareاختبار مربع آاي لالستقاللية  )٣
زي      : )ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي   )٤  Analysis ofوهو اختصار للمصطلح اإلنجلي

Variance        ار رف باختب ا يع ى م ائي عل ل اإلحص اليب التحلي ن أس لوب م ذا األس د ه   F، ويعتم
يم        . والذي يعتمد أساسًا على تحليل التباين ات الق ات انحراف ا هو إال متوسط مربع اين م حيث التب

وسوف نتناول هنا أبسط حالة لتحليل التباين وهي التي تسمى التصنيف    .  عن وسطها الحسابي
اين       One ‐ Way Classificationاألحادي  ل التب رة لتحلي مع العلم بأن هناك حاالت أخرى آثي

ائي    اين الثن منها على سبيل المثال التصنيف األحادي في حالة اختالف أحجام العينات وتحليل التب
Two‐way Analysis  لكننا لن نتـعرض في هـذا الكتاب سوى ألبسط حالة وهي حالة التصنيف
 .اوي أحجام العيناتاألحادي بافتراض تس

ار الفرضيات  )٥  Testاختب of  Hypotheses :  ذا االخت ات بيستخدم ه ة معلوم د من دق ار للتأآ
ثالً   (متوفرة عن المجتمع   د تكون          ) الوسط الحسابي م دة في المجتمع ق رات جدي د وجود تغي بع

وع    د من وق ر أو   أثرت على المتوسط الحسابي المعروف حاليًا ألحد الباحثين فيرغب بالتأآ التغيي
  .عدم وقوعه باختبار قيمة المتوسط اآلن

  :والفروض اإلحصائية التي تخضع لالختبار فرضيتين    
تعني عدم وجود عالقة بين :  null hypotheses )الفرضية الصفرية( فرضية العدم) ١

متضمنة  Hoويرمز لها بالرمز . المتغيرات أو عدم وجود فروق هامة بين المجموعات
   .لالختبار، وقبولها يعني عدم رفض نتائج العينة المطلوبالهدف 

أو تعني وجود عالقة بين المتغيرات  : alternative hypothesesالفرضية البديلة ) ٢
 Ho وتقبل حال رفض Haويرمز لها بالرمز  .وجود فروق هامة بين المجموعات

  . H1  ويرمز لها أيضًا بالرمز .والعكس صحيح

ة  )٦ ة المعنوي  Significanceمستوى الدالل Level :  أ ه من الخط ن تحمل ال يمك و أقصى احتم ه
ا "حرف إغريقي ينطق   (  αاألول ، ويرمز لهذا االحتمال بالرمز  ة     " ) ألف ل سحب العين يحدد قب

ون  ادة يك دم  0.01أو  0.05وع رفض فرض الع يم ل ذه الق د نوعان من مستوى Hoوه ، ويوج
 :الداللة 

 .وتحدد قيمته قبل إجراء الدراسة  αاالسمي ويعرف بـ    ) أ
ان            ) ب إن آ ة ف ات العين ال الفشل المحسوب من بيان مستوى الداللة الحقيقي وهو احتم

رفض الفرضية الصفرية ، وإال فالباحث       الفرضية الصفرية    لقبِ أقل من االسمي فت
   . ولم يقبل الفرضية البديلة 
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  : SPSSالرتباط باستخدام حساب معامالت ا: التطبيق األول 
ثم حدد أي محورين . احسب معامالت االرتباط بين جميع المحاور الثالثة في االستبانة السابقة 

  .أقوى ارتباطًا وأيهما أقل ارتباطًا 

  :حل التمرين 
من القائمة  Analyzeاختر  :نتبع الخطوات التالية   Correlationلحساب معامل االرتباط 

  :فتفتح النافذة التالية  Bivariate ثم   Correlateالرئيسية ثم 

  

  :لتظهر النتائج التالية    OKثم تضغط على 
 Correlations 
 

 البرنامج تعميم البرنامج انتشار البرنامج تقدير    
 (**)Pearson Correlation 1 .824(**) .672 البرنامج تقدير

Sig. (2-tailed)   .000 .001 
N 20 20 20 

 (**)Pearson Correlation .824(**) 1 .792 البرنامج انتشار
Sig. (2-tailed) .000   .000 
N 20 20 20 

 Pearson Correlation .672(**) .792(**) 1 البرنامج تعميم
Sig. (2-tailed) .001 .000   
N 20 20 20 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

بعد دراسة الجدول السابق نالحظ أن العالقة بين المحاور طردية وذات داللة إحصائية عالية جدًا 
انتشار : الثاني ( و ) تقدير البرنامج : األول ( ويالحظ أن المحورين )  0.001أقل من أو تساوي (

أما المحورين . إليهما في الجدول السابق باللون األحمر  يرشهما األقوى ارتباطًا وُأ) البرنامج 
  .فهما األقل ارتباطًا ) تعميم البرنامج : الثالث( و ) تقدير البرنامج : األول (
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  االحندار اخلطي البسيط
  
: )Regression Linear(  االحندار اخلطي البسيط*

مقياس لنوعية العالقة بين متغيرين ، وفي آثير من يعتبر 
متغيرين هي عالقة  من أآثرالدراسات تكون العالقة بين 

البسيط من  ويعتبر االنحدار الخطي) انحدار(اعتماد 
األساليب اإلحصائية التي تستخدم في قياس العالقة بين 

 عالقة دالة، يسمى أحد المتغيرات متغيرين على هيئة
 متغير(واآلخر )  dependent Variable تابع متغير(

وهو المتسبب في  ) Independent Variable مستقل
وتمثل هذه العالقة بمعادلة الخط . تغير المتغير التابع

  : المستقيم 
  Y=a + bX   أنحيث b ونعني بها معدل التغير في )ميله( تمثل انحدار الخط المستقيم 

ثابت (فتمثل معامل التقاطع  a أما. وحدة واحدة  X المستقلعندما تتغير قيمة المتغير  Y قيمة
  Y .  االنحدار مع المحور المسافة بين الصفر وتقاطع خط أو) المعادلة 

  
  : مالحظة هامة 

كان  إذااملناسبة لالستخدام  األداةاالرتباط يساعد يف معرفة نوع العالقة وقوا بني املتغريات ولكنه ليس  حتليل •
 .يكون خطوة مبدئية لتحليل االحندار مع مالحظة أن حتليل االرتباط قد. الغرض عملية التنبؤ

 .مث استخدام العالقة يف التنبؤ حتليل االحندار وحتليل السالسل الزمنية يساعد يف معرفة العالقة بني املتغريات ومن •

 
  
 

  .منوذج خلطوات عمل دراسة حبثية :التطبيق الثاني 
  . ان السابق يفي االستب) تعميم البرنامج( بعض العوامل المؤثرة على محور ادرس  

  
  :إلجراء هذه الدراسة ال بد أن نتبع الخطوات العلمية السليمة وهي 

 حددناوفي هذه الحالة  عنوانًا للدراسة يوضح هدف الدراسة تحددالبد أن : عنوان الدراسة : أوًال 
  .) العوامل التي تؤثر على تعميم برنامج تدريبيدراسة بعض  (العنوان التالي 

على تعميم ) انتشار البرنامج ( و ) تقدير البرنامج ( هل تؤثر المتغيرات [  تحديد المشكلة: ثانيًا 
  ] .البرنامج ؟ 

   : الدراسة نضع فروض: ثالثًا 
  : H0 لهذه الدراسة )الفروض الصفرية( فروض العدم

تعميم (و ) تقدير البرنامج(بين % ٩٥إحصائية عند مستوى ثقة ال يوجد عالقة ذات داللة  )١
 ) .البرنامج

تعميم (و ) انتشار البرنامج(بين % ٩٥ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة  )٢
 ) .البرنامج
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  : HAلهذه الدراسة  بديلةفروض 
تعميم (و ) البرنامجتقدير (بين % ٩٥يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة  )١

 ) .البرنامج
تعميم (و ) انتشار البرنامج(بين % ٩٥يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة  )٢

 ) .البرنامج
  

  
ان، وبعد يقدم لها االستبيبعد اختيار العينة التي س بيانويتم ذلك بتصميم است :جمع البيانات : رابعًا 

  .جرى التحليل اإلحصائي الستخراج النتائج ُت  SPSSوتفريغها في برنامج  جمع البيانات
  

في هذه المرحلة نحدد المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ، بحيث  :التحليل اإلحصائي: خامسًا 
  . t3ومتغير تابع هو   t1 , t2سيكون لدينا متغيران مستقالن هما 

ثم  Analyzeتختار : ة بالطريقة التالي SPSSفي برنامج  Data Viewويتم التحليل من شاشة 
خطي آما في الصورة  linear، ثم أي االنحدار  Regressionتظهر قائمة منسدلة ومنها تختار 

  :التالية 

  
  

  :ُتفتح النافذة التالية 

  
  

ثم  t3وهو في هذا المثال  Dependentندرج التابع المتغير ) ١(في الصورة أعاله عند الرقم 
 Optionsوبعد ذلك نضغط على  Independent) ٢(عند الرقم  t2 , t1ندرج المتغيرات المستقلة 

  :فتفتح النافذة التالية ) ٣(المشار إليه بالرقم 
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ثم نضغط على % . ٩٥ألن مكملتها  ٠.٠٥بحيث تكون  Entryنتأآد من القيمة  النافذة فقط في هذه 

Continue  ثمOK  .  في صورة جداول آالتالي  نتائج تحليل االنحدار الخطيستظهر:  
  
  

Variables Entered/Removed(b)                   الجدول األول 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
 ,البرنامج انتشار
 (a)البرنامج تقدير

. Enter 

a  All requested variables entered. 
  b  Dependent Variable: البرنامج تعميم 

 

 اخلطي االحندار حتليل يف املتبعة هي الصغرى املربعات طريقة أن يبني وهو) : جدول نوع الطريقة ( الجدول األول 

  . )تعميم الربنامج (هو التابع املتغري وأن )الربنامج رانتشار الربنامج ، تقدي(هي املتغريات املستقلة وأن
  

Model Summary لجدول الثاني                                      ا   
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .792(a) .628 .584 .59055 

 a  Predictors: (Constant), البرنامج تقدير ,البرنامج انتشار  
 

 مربع قيمة التحديد ومعامل R  يبني نتيجة حساب معامل االرتباط  ) :جدول االرتباط الخطي ( الجدول الثاني 
، ومعامل االرتباط اخلطي بني تقدير الربنامج وانتشار الربنامج وتعميم الربنامج هو  R Square   باطـمـعامل االرت

   . % 62.8هي ) تعميم الربنامج(املتغري التابع وإن مدى الدقة يف تقدير  7920. 
 

ANOVA(b)                                             الجدول الثالث 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.009 2 5.004 14.349 .000(a) 
Residual 5.929 17 .349     
Total 15.938 19       

 a  Predictors: (Constant), البرنامج تقدير ,البرنامج انتشار 
 b  Dependent Variable: البرنامج تعميم 
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يدرس مدى مالئمة خط احندار البيانات وفرضيته الصفرية  ) :جدول تحليل تباين خط االنحدار ( الجدول الثالث 
  :ويبني اجلدول السابق التايل " خط االحندار ال يالئم البيانات املعطاة"على اليت تنص 
وجمموع املربعات الكلي  5.929وجمموع مربعات البواقي هو  10.009  جمموع مربعات االحندار )١

15.938 . 
ذكر أن ـت . 17واقي ـة حرية البـودرج 2 هي ) Degree of freedom( df االحندار حرية درجة )٢

df = n ‐ 1 
 . 349.  ومعدل مربعات البواقي هو 5.004معدل مربعات االحندار هو   )٣
 .  14.349قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار هو  )٤
خط فنرفضها ، والتايل فإن  0.005أقل من مستوى داللة الفرضية الصفرية  000.مستوى داللة االختبار  )٥

  .االحندار يالئم البيانات 
 
Coefficients(a)                                    الجدول الرابع 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .145 .772   .187 .854 

 819. 233. 061. 315. 073. البرنامج تقدير
 011. 2.841 742. 283. 805. البرنامج انتشار

 a  Dependent Variable: البرنامج تعميم 
 

وهو يبني عدة نتائج أوهلا قيم امليل ومقطع خط االحندار ، باإلضافة أنه جييب  ) :جدول المعامالت ( الجدول الرابع 
  .على الفرضيات املتعلقة مبيل ومقطع خط االحندار 

اليت شرحت   Y=a + bXمن معادلة اخلط املستقيم   aالذي ميثل حرف   0.145حيث مقطع خط االحندار 
تقدير (للمتغري املستقل بالنسبة   073.يف اجلدول هو   bأم ميل خط االحندار .سابقاً يف االحندار اخلطي البسيط 

وبذلك تصبح معادلة خط .  805.هو  ) انتشار الربنامج ( ، وميل خط االحندار بالنسبة للمتغري املستقل )الربنامج
للمتغري     Y = 0.145 + 0. 805Xبينما   Y = 0.145 + 0. 073X االحندار للمتغري املستقل األول   

  .هي املتغري املستقل  Xهي املتغري التابع و   Y  حيث املستقل الثاين
ميله  على فرضيات بينما  233.) تقدير الربنامج(للمتغري املستقل األول  على فرضيات ميل خط االحندار  t  نتيجة اختبار

  .  187.ومقطع خط االحندار    2.841) انتشار الربنامج(للمتغري املستقل الثاين 
مقبولة ألا    011.مرفوضة ألا حتقق فرضية العدم بينما   819.،   854. جند أن القيم  .Sigوعند دراسة قيم 

  .   = X805 0.+  0.145Y  :  حتقق الفرضية البديلة فتصبح معادلة االحندار هي
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ألنه ال يؤثر في   t1في هذه المرحلة نحذف المتغير المستقل  :إعادة التحليل اإلحصائي: سادسًا 
  :ونعيد التحليل اإلحصائي آما في الخطوة السابقة فتظهر النتائج التالية t3المتغير التابع 

   :ملخص الدراسة: سابعًا 

تحليل االنحدار المتعدد بهدف اختبار فروض الدراسة وقد آشف  أسلوباستخدمت الدراسة الحالية 
والذي يتضمن آل المتغيرات المستقلة يفسر  االنحدارتحليل النتائج اإلحصائية عن أن نموذج تحليل 

وذلك عند درجة ثقة %) ٦٢.٧= معامل التحديد(من التغير في تعميم البرنامج % ٦٢.٧تغير 
  . 0.000غ عالمة عشرية وبمستوى داللة إحصائية يبل% ٩٥

  :نتائج اختبار الفروض : ثامنًا 

ال يوجد عالقة ذات [ آشفت نتائج التحليل اإلحصائي عن قبول فرض العدم األول القائل  )١
حيث )] تعميم البرنامج(و ) تقدير البرنامج(بين % ٩٥داللة إحصائية عند مستوى ثقة 

 % .٩٥وذلك عند درجة ثقة  0.819بلغت مستوى الداللة 

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية [تشير نتائج التحليل إلى رفض فرض العدم الثاني القائل  )٢
وقبول الفرض البديل )] تعميم البرنامج(و ) انتشار البرنامج(بين % ٩٥عند مستوى ثقة 

وتعميم  بين انتشار البرنامج% ٩٥بوجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة (
 .) 0.01البرنامج حيث بلغ مستوى المعنوية 
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بدراسة العالقة بين انتشار البرنامج وتعميم البرنامج باستخدام تحليل االنحدار البسيط تبين  )٣
 = Y:  من تعميم البرنامج وتظهر معادلة االنحدار آمايلي % ٦٢.٧أن هذا المتغير يفسر 
0.223 + 0. 859X .    

 T‐Test  =5.624قيمة اختبار 
    Sig.   =0.000درجة الداللة  

آشفت النتائج يمكن من خالل النتائج السابقة اإلجابة على تساؤل الدراسة  :خالصة النتائج : تاسعًا 
حيث يتضح أن انتشار البرنامج فقط من ) هي العوامل المؤثرة على تعميم البرنامج  ما(األساسي 

  .هامًا في التأثير على تعميم البرنامج بين متغيرات الدارسة يمثل متغيرًا 

نوصي باالهتمام في عملية انتشار البرنامج من حيث سهولة تكراره وزيادة  :التوصيات : عاشرًا 
  .شعبيته عند إقامة أي برنامج تدريبي آخر 

  

  ضبط املقياس قبل تطبيقه :التطبيق الثالث 
مليًا من ِقبل مجموعة من الخبراء يختارها من العناصر األساسية لالستبيان اختباره قبل تطبيقه ع

  ؟)عبارات االستبيان(آيف تقيس ثبات وصدق المفردات . الباحث 
قبل الخوض في حل التمرين السابق البد من التعرف على 

  ) :الصدق والثبات(معاملي 

يعني استقرار المقياس  :Reliabilityمعامل الثبات 
نفس النتائج إذا قضه مع نفسه ، أي أنه يعطي اوعدم تن

  .أعيد تطبيقه على نفس العينة 

إلجراء اختبار الثبات ألسئلة االستبيان نستخدم أحد        
-Split "التجزئة النصفية"أو  Cronbach's Alpha "ألفا  آرونباخ "معامالت الثبات مثل معامل 

half  .  ومعامل الثبات يأخذ قيمًا تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح ، فإذا لم يكن هناك ثبات في
، وعلى العكس إذا آان هناك ثبات تام تكون قيمة فرالبيانات فإن قيمه المعامل تكون مساوية للص

رتفعًا وآلما اقتربت قيمة معامل الثبات من الواحد آان الثبات م. المعامل تساوي الواحد الصحيح 
  .وآلما اقتربت من الصفر آان الثبات منخفضًا 

 جذرالويساوي رياضيًا  .يقصد به أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه :Validityمعامل الصدق 
  .معامل الثباتل التربيعي

  ) :عبارات االستبيان (ثبات وصدق المفردات :  حل التمرين

، آما يمكن حساب معامل تعني زيادة مصداقية البيانات ألفا أي أن زيادة قيمة معامل آرونباخ         
  .معامل الثبات ل التربيعي جذرالالصدق عن طريق حساب 



א           SPSSتحليل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج اإلحصائي  א   א

٣٩                           
 

 

هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

 بإتباع ألفا ويتم حساب معامل آرونباخ
     :الخطوات التالية 

اختار  Analyzeمن قائمة التحليل   )١
)  الكمي(القائمة الفرعية القياس 

Scale   ثم اختار أمر تحليل الثبات
reliability Analysis  آما في

  .المجاور الشكل 
  

المشار  Itemsووضعها في خانة  ) عبارات االستبيان( باختيار جميع المتغيرات الثمانية  )٢
فتظهر نافذة ) ٢(المشار إليه بالرقم  Statisticsثم نضغط على زر  ) ١(إليها بالرقم 

وهذا الخيار يعني ) ٣(المشار إليه بالرقم  Scale of item deletedخيارات نحدد الخيار 
) ٤(المشار إليه بالرقم  Continueثم نضغط على " قيمة المقياس إذا حذفت منه العبارة " 
 :آما في الصورة التالية) ٥(المشار إليه بالرقم  OKثم 

  
  

 :نحصل على الجدولين التاليين  )٣
Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.915 8 

 

حيث وموجب اإلشارة ـ  مرتفعوهو  0.915يوضح الجدول السابق أن معامل ألفا آرونباخ 
 البة اإلشارة في هذه الحالة ال بد من مراجعة البياناتـيان تكون سـمن الممكن في بعض األح

  . 8وعدد العبارات  ـ 
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
 903. 764. 30.661 28.8500 الواقع يالمس البرنامج موضوع
 901. 761. 29.503 28.8500 طيبة بسمعة البرنامج يتميز
 905. 706. 28.832 29.1000 بالجودة البرنامج يتميز
 890. 873. 26.555 29.1500 كثيراً البرنامج تجربة سبق

 904. 728. 30.116 28.7000 التكرار سهل البرنامج
 897. 810. 28.555 28.8500 بالشعبية يتميز البرنامج

 899. 799. 29.187 28.8500 إقبال وعليها مرغوبة البرنامج مادة
 932. 515. 28.432 29.7000 سهلة البرنامج في اشتراكك إمكانية

  

والعمود الثاني  ) توسط المقياس عند حذف العبارة م( العمود األول يوضح : الجدول الثاني 
معامل االرتباط المصحح (والعمود الثالث يوضح  ) تباين المقياس عند حذف العبارة(يوضح

ألفا قيمة معامل آرونباخ (والعمود الرابع يوضح ) بين آل عبارة والدرجة الكلية للمقياس
  ) .عند حذف العبارة

إمكانية اشتراآك في البرنامج (عند حذف العبارة الثامنة يزداد ألفا وهنا يتضح أن معامل آرونباخ 
حيث . أي أن هذه العبارة تضعف المقياس ، وأن حذف هذه العبارة يؤدي إلى زيادة الثبات ) سهلة

وأشرت لها في الجدول السابق  0.915بدًال من  0.932 ألفا عند حذفها يصبح معامل آرونباخ
  .باللون األحمر 

  

 كيف نستطيع احلكم على العبارة اليت تؤدي إىل اخنفاض معامل الثبات أو زيادته ؟ •

التحقق من هذا حيث يوضح إىل أي مدى يتحسن معامل الثبات  Scale if Item Deletedيتيح االختيار  •
وعليه فاملفردة ) النقص يف معامل الثبات حبذف مفردة معينة(حبذف كل مفردة من املفردات بالتتابع أو العكس 

ذفها اليت ينقص معامل الثبات حبذفها فهي عبارة جيدة ال ميكن االستغناء عنها والعبارة اليت يزيد معامل الثبات حب
 .ميكن حذفها ألا تبتعد بنا عن التقدير احلقيقي لسمة موضوع القياس

  

  :ويمكننا أيضًا دراسة معامل الثبات لكل محور بمفرده ، حيث تختار العبارات للمحور األول آالتالي 
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

  :تظهر النتيجة في الجدول التالي 
Reliability Statistics 

  

  

  :وبنفس الطريقة نحصل على معامل الثبات للمحورين اآلخرين 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.870 3 

  

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.521 2 

 

  :ويمكن تلخيص النتائج السابقة في الجدول التالي 

  الجذر التربيعي للثبات=  الصدق  الثبات عدد العبارات  المحور  م
 0.8400.917  ٣  تقدير البرنامــج  ١
  0.8700.933  ٣  انتشار البرنامج  ٢
 0.5210.722  ٢  تعميم البرنـامج  ٣

 0.9150.957  ٨  اإلجمـــــــــــالي
  

  

  

   لالستقاللية Chi‐Squareاختبار  : التطبيق الرابع

  ؟ في المثال السابق والمستوى التعليميهل هناك عالقة بين النوع  

لمعرفة مدى استقاللية ( لالستقاللية  Chi-Square في هذه الحالة نجري اختبار مربع آاي: الحل 
العوامل (المتغيرين من متغيرات الدراسة الوصفية  وفي مثالنا هنا) المتغيرات عن بعضها البعض

  ) .الديموجرافية

متغيرا النوع ومستوى التعليم (التعليمي ال يعتمد على النوع المستوى : H0 الفرضية الصفرية
  ).مستقالن

توجد عالقة بين المستوى التعليمي (المستوى التعليمي يعتمد على النوع  :HA الفرضية البديلة
  ).والنوع

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.840 3 
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

 Statistics اختار القائمة الفرعية اإلحصاء الوصفي Analyzeمن قائمة التحليل   )١
Descriptive   ثم

 Crossاختار أمر 
tabs  آما في الشكل

 . المجاور 
 

يظهر مربع الحوار  )٢
 :التالي 

 

 

ثمن ندرج مستوى التعليم في خانة  Rowفي مربع الحوار ندرج المتغير النوع في خانة الصفوف 
في الصورة العليا فتفتح ) ٣(المشار إليه بالرقم  Statisticsثم نضغط على زر  Columاألعمدة 

ثم نضغط  لحساب اختبار االستقاللية )٤(المشار إليها بالرقم  Chi‐Squareنافذة نختار منها 
Continue  ثم نضغط على زر  للعودة للمربع الحواري السابق )٥(المشار إليها بالرقمCells 

لظهور ) ٧(المشار إليه بالرقم  Expectedحدد على فيفتح مربع حوار ن) ٦(المشار إليها بالرقم 
وإذا أردت رسم بياني يوضح [ ) ٨(المشار إليه بالرقم  Continueجدول التوقعات ، ثم نضغط على 

ثم نضغط  Display clustered bar chartالعالقة بين النوع والمستوى التعليمي اختر الخيار 
  :فتظهر النتيجة التالية ) ٩(المشار إليه بالرقم  OKعلى 

 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
 %100.0 20 %0. 0 %100.0 20 التعليم مستوى * النوع

 

  .الجدول السابق يصف حجم العينات المدخلة ونسب البيانات المفقودة 

  



א           SPSSتحليل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج اإلحصائي  א   א

٤٣                           
 

 

هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

نوع      ل ا
ــثى ذكر   أن

C
ou

nt

4

3

2

1

0

Bar Chart

ــا درسات علي
جامعي     
ــانوي ث

ــم  ــتوى التعلي س

 Crosstabulation التعليم مستوى * النوع  
 

    

 Total التعليم مستوى

  عليا ساتادر جامعي ثانوي
 Count 3 4 4 11 ذكر النوع

Expected Count 3.9 4.4 2.8 11.0 
 Count 4 4 1 9 أنثى

Expected Count 3.2 3.6 2.3 9.0 
Total Count 7 8 5 20 

Expected Count 7.0 8.0 5.0 20.0 

 

 4، 3.9والقيمة المتوقعة  ذآور 3( ثانوي 7منها  20الجدول أعاله يوضح عدد البيانات المدخلة  
والقيمة المتوقعة  إناث 4،   4.4والقيمة المتوقعة  ذآور 4(جامعي  8، ) 3.2والقيمة المتوقعة  إناث
  ) .2.3والقيمة المتوقعة  ، أنثى واحدة 2.8والقيمة المتوقعة  ذآور 4(دراسات عليا  5، )3.6

 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.760(a) 2 .415 
Likelihood Ratio1.870 2 .392 
Linear-by-Linear 
Association 

1.435 1 .231 

N of Valid Cases
20     

 
a  6 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.25. 

  

وتساوي  مربع آاييبين الجدول أعاله قيمة 
وأقل قيمة لمستوى الداللة  2بدرجة حرية  1.760
0.415   .  

من الجدول أعاله يتضح : قبول ورفض الفرضيات
وهي  0.415: أن أقل قيمة لمستوى الداللة هي 

  :أآبر من قيمة 

  α= 0.005  مستوى التعليم ال يعتمد على النوع ( الفرضية الصفرية أي أن  ُتقبلوبالتالي. (  

  

 ANOVAحتليل التباين األحادي  : التطبيق اخلامس

  هل هناك فرق في متوسطات إجابة األفراد تبعًا للمستوى التعليمي؟ 

 ستخدموُي)  ANOVA( ويسمى    "F" األحاديفي هذه الحالة نجري اختبار تحليل التباين : الحل 
One Way ANOVA   في تحليل التباين لتفسير ظاهرة معينة وذلك بتحديد متغير تابع يفسر من

  .قبل متغير آخر
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

  .ال توجد فروق بين متوسطات اإلجابات تبعًا للمستوى التعليمي : H0 الفرضية الصفرية

  .تبعًا للمستوى التعليمي توجد فروق بين متوسطات اإلجابات  :HA الفرضية البديلة

 Analyzeمن قائمة التحليل   )١
اختار القائمة الفرعية اإلحصاء 

  Means  Compareالوصفي
 One Wayثم اختار أمر 

Anova  آما في الشكل المجاور
 . 

  :يظهر مربع الحوار التالي  )٢

  

فتظهر ) ٦إلى  ١( نقوم بعمل الخطوات بالتسلسل حسب األرقام الموضحة في الصورة أعاله من 
  :النتائج التالية 

  

يوضح الجدول السابق المتوسط واالنحراف المعياري والخطأ المعياري وفترة الثقة والقيم الصغرى 
  .والعظمى حسب المستوى التعليمي لكل محور من محاور الدراسة 
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 1.227 2 .614 1.073 .364 البرنامج تقدير
Within Groups 9.723 17 .572     

Total 10.950 19       
 Between Groups .860 2 .430 .577 .572 البرنامج انتشار

Within Groups 12.668 17 .745     
Total 13.528 19       

 Between Groups .580 2 .290 .321 .730 البرنامج تعميم
Within Groups 15.357 17 .903     

Total15.938 19       

 

والنتيجة عدم وجود داللة " F"يوضح الجدول السابق مقارنة المتوسطات عن طريق اختبار 
أآبر من   0.730و   0.572و  0.364:  القيماحتمال المعنوية أخذ حيث أن للمحاور على الترتيب 

0.05  .  

ال توجد فروق بين متوسطات اإلجابات : القائلة ) H0 فرضية العدم(الصفرية وبذلك نقبل بالفرضية 
  .تبعًا للمستوى التعليمي 

إذا وجد فرق بين متوسطات اإلجابات تبعًا للمستوى التعليمي في التمرين  : التطبيق السادس
مما يدل على وجود اختالف ذو داللة إحصائية  0.05السابق ، أي آان احتمال المعنوية أصغر من 

  االختالف ؟ تجري المقارنة لتحديدبالنسبة ألي محور من المحاور ، فكيف 

 POST"وهو من أحد اختبارات المقارنة  "LSD"في هذه الحالة نجري اختبار المقارنة  : الحل 
HOC"   وذلك بإتباع الخطوات التالية:  

من قائمة التحليل   )١
Analyze  اختار القائمة

اء ــــة اإلحصـــــرعيـــالف
  Meansفيــــــــــالوص

Compare  ار ــــــثم اخت
 One Way Anovaأمر 

. لسابق آما في التمرين ا
يظهر مربع الحوار 

  :التالي
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

 ١٠إلى رقم  ١من رقم  المجاورةنتبع الخطوات بالتسلسل الرقمي الموضح في الصورة 
فنحصل على الجداول التي تقارن بين المتوسطات لمعرفة أيهما يختلف آما هو موضح في 

  :يوضح المقارنة  Means Plot الشكل التالي 
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

  
  

  "تم بحمد اهللا " 
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هـ١٤٣٠وليد عبد الرحمن الفرا ـ: إعداد 

  

  
  

توصلت إليه البشرية  من فضل اهللا سبحانه وتعاىل أن سخر العلم خلدمة اإلنسان ، ومن أعظم ما     

تلك التقنيات العالية يف مجيع جماالت العلوم ، حيث يستطيع الباحث يف أي جمال من ااالت اإلحصائية 

  .باستخدام تلك التقنيات وبدقة عالية احلصول على النتائج بأسرع وقت 

يف عمليات ) SPSSبرنامج (لقد قمت خالل الصفحات السابقة باستخدام إحدى تلك التقنيات      

، )ء الوصفي ، اإلحصاء االستداليل اإلحصا( العرض والتحليل اإلحصائي عرب قسمي علم اإلحصاء 

مستخدماً الشرح املصور لسهولة إيصال املعلومة متمنياً من اهللا عز وجل أن تنفع قارئها وأن تفي 

  .بالغرض الذي أعدت له 

طى هذه الصفحات من وقته الثمني يف قراءا وال يسعين يف هذا املقام إال أن أشكر كل من أع    

ألن كل ما سطر يف هذه الصفحات جهد بشري اعتمدت فيه على ما تعلمته واعتذر ... واالهتمام ا 

  ....ته عن علم اإلحصاء ، فاعتذر للخطأ والقصور فالكمال هللا وحده ، والنقص يف البشريةأوما قر

  لذلك اإلنسان ذهب اهللا بالكمال وأبقى         آل نقٍص
  

  ُمعد الكتاب                                                                                           
  وليد عبد الرحمن الفرا                                                                                                  


